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* Quando aplicável


	Designação do projeto: Internacionalização
	Código do projeto: 14023
	OBJETIVO PRINCIPAL: Reforçar a competitividade das PME
	Região de intervenção: Algarve
	Entidade beneficiária: VILA JOYA II INVESTMENTS, S.A.
	Data de aprovação: 12/04/2016
	Data de início: 01/01/2016
	Data de conclusão: 31/12/2018
	Custo total elegível: 1.061.868,00€
	Apoio financeiro da UE: 477.840,60€
	Apoio financeiro público: 
	Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: Com o atual projeto de internacionalização, a entidade visa uma abordagem de diversificação com os seguintes objetivos definidos:- Combater a sazonalidade em períodos de inverno;- Manter o Vila Joya como destino de eleição do mercado de Luxo em Portugal;- Ganhar a 3ª Estrela Michelin para o seu restaurante;- Criar e manter a marca internacional Vila Joya como uma marca de referência de alta qualidade de Portugal.A fim de pôr em prática a abordagem visada ao nível da internacionalização e alcançar os objetivos previamente definidos, a entidade prevê executar ações enquadradas nas seguintes tipologias da operação: Atividades de marketing:- Conhecimento de mercados externos, participando em feiras internacionais no setor, ILM, em França, ILTM, nos EUA, Travel Week, no Brasil e Pure Life Experiences, ITB, na Alemanha, MLC, em Itália, ECCCentric, Países Baises, Loop, na Alemanha, Master Luxury e Classic Event, nos Países Baixos e Reisesalon, Áustria;- Presença na web, através da economia digital, através de ações de mailing via e-mail, recriando um novo website e ainda possibilitando uma procura mais eficaz através dos telemóveis ou equipamentos equivalentes, bem como o investimento num SEO e Google Adds, posicionando o produto da empresa como destino de preferência em mercados com grande procura pela região algarvia, como é o caso do alemão e inglês;- Desenvolvimento e promoção internacional de marcas, participando em eventos gastronómicos internacionais e ainda no festival Gourmet internacional, promovendo a qualidade da cozinha portuguesa;- Prospeção e presença em mercados internacionais, realizando ações de prospeção e captação de novos clientes na Alemanha;- Marketing internacional, criando produtos promocionais de suporte à comunicação internacional, bem como publicidade em revistas da especialidade e o envio de postais personalizados para os seus clientes.Atividades organizacionais:- Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações externas, recrutando um técnico superior para a área comercial e marketing, que terá como funções a promoção das atividades externas, angariando novos clientes nos mercados onde a empresa pretende vir a ter volume de negócios.Atividades realizadas:- Criação de 2 postos de trabalho altamente qualificados;- Participação na Feira Travel Week em São Paulo (03/05/2016-06/05/2016);- Participação na Feira ILTM Cannes (05/12/2016-08/12/2016; 04/12/2017-07/12/2017);- Participação na Feira ILTM Americas (26/09/2016-29/09/2016);- Participação na Feira PURE Life Experiences (12/09/2016-15/09/2016; 11/09/2017-14/09/2017);- Organização do Festival Gourmet Internacional - Tribute to Claudia (10/11/2016-15/11/2016; 10/11/2017-15/11/2017);- Organização do Evento Gastronómico Internacional - Rota das Estrelas (18/11/2016; 19/10/2017-20/10/2017);- Participação no Festival Literário Internacional de Óbidos - "The Cooked Book Project"(22/09/2016-02/10/2016);- Visita de prospeção à cadeia de hotéis Relais & Chateaux (20/05/2016);- Publicidades nos sites próprios da Feine Privathotels, Andrew Harper, Kiwi Collection e ARTEH - ZTRAVEL, TemptingPlaces, Altour Hotel Collection, Wine Paths, Escapio, HIP Hotels, Les Grandes Tables Du Monde, Life Style Hotels, Conde Nast Traveller, World Boutique Hotel Awards, HotelCareer;- Publicidade em Lifestylehotes The Book;- Contratação de serviços espacializados nas áreas de International Public Relations e Sales & Marketing.


